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АНОТАЦІЯ
Розширення задач і функцій бібліотек університетів в умовах переходу

до інформаційного суспільства призводить до підвищення їх ролі і статусу, що
виражається у трансформуванні бібліотек в науково-інформаційні центри, які
здійснюють накопичення, наукову обробку, збереження інформаційних
ресурсів, забезпечують студентам, викладачам, науковцям і громаді доступ до
світових джерел інформації та інтеграцію ВНЗ у світовий науковий простір,
проводять наукові дослідження в інформаційно-комунікаційній галузі та
підготовку кадрів, трансформуються з пасивних сховищ документованих
знань в активних їх розповсюджувачів.
Цей процес супроводжується науковими дослідженнями провідних
фахівців, націлених на розробку стратегії розвитку бібліотек вищих
навчальних закладів у глобальному електронному середовищі, формування
єдиного

науково-інформаційного

простору

університету,

інтеграцію

університетської академічної спільноти до загальноукраїнської та світової
через створення та організацію онлайнового вільного доступу до власних
наукових та освітніх ресурсів.
Але слід зазначити, що на загальнодержавному рівні відсутні єдині
науково-методичні підходи до вирішення цих складних задач. Тому розробка
принципів і методів трансформації НТБ університетів у науково-інформаційні
центри є актуальною науковою проблемою.
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МЕТА РОБОТИ
Вивчення, розробка та впровадження принципів і методів трансформації

кожного структурного елементу та науково-технічної бібліотеки в цілому, як
соціальної інституції, у міський науково-інформаційний центр.
Основні завдання дослідження:

-

вивчення теоретичних аспектів та відмінностей принципів роботи
науково-технічної бібліотеки і міського науково-інформаційного
центру;

-

формування кадрової структури науково-інформаційного центру;

-

теоретичне обґрунтування та апробація задач кожного структурного
елементу науково-інформаційного центру;

-

розробка концепції культурно-просвітницької роботи центру;

-

впровадження новітніх технологій забезпечення освітньо-виховного
процесу навчального закладу.
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ЗМІСТ І МЕТОДИКА РОБОТИ
Робоча гіпотеза дослідження – трансформація науково-технічної

бібліотеки ВНЗ у міський науково-інформаційний центр можлива за
виконання наступних умов:
-

впровадження нової структури;

-

зміна зовнішньої та внутрішньої політики бібліотеки;

-

розробка

відповідної

нормативно-правової

та

технологічної

документації.
Об’єктом дослідження виступають такі соціальні інституції, як науковотехнічна

бібліотека

та

науково-інформаційний

центр

в контексті їх

просвітницької, навчальної та інформаційної функцій.
Предметом дослідження стають перетворення (соціальні, технологічні,
інформаційні), які відбуваються у науково-технічній бібліотеці на шляху її
трансформації у науково-інформаційний центр.
Для проведення дослідження нами будуть використані наступні методи:
-

теоретичний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми
дослідження;

-

маркетингові

методи

запропонованих моделей;

для

визначення

результативності

-

соціологічні методи для визначення потреб сучасного читача та
вивчення читацької аудиторії;
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впровадження та апробація нових методів і форм роботи в
експериментальному режимі.

РОБОЧИЙ ПЛАН

Термін
виконання
роботи по
кварталах
календарного року
9.2009
11.2009

12.2009
2.2010

3.20105.2010

6.2010
8.2010

9.2010
11.2010

Що буде зроблено по квартальних етапах
роботи, виконавець етапу

– Розробка методологічного і наукового
апарату. Теоретичний аналіз останніх
досліджень і публікацій. Розподіл задач
кожного відділу бібліотеки у проведенні
дослідження.
– Розробка концепції, принципів і методів
трансформації НТБ ДонНТУ у науковоінформаційний центр. Розробка проекту
відкритого
міського
науковоінформаційного
центру.
Підготовка
технічного завдання до оздоблення
внутрішнього простору центру.
Аналіз стану роботи бібліотек ВНЗ.
Проведення
тематичних
досліджень:
книгозабезпеченість, читацька аудиторія,
попит, нові послуги та види робіт, робота
різних відділів бібліотеки.
– Аналіз
новітніх
інформаційних
технологій, принципів і методів їх
впровадження, обмін досвідом з іншими
бібліотеками
ВНЗ,
підготовка
до
впровадження відкритого доступу до
інформаційних ресурсів ДонНТУ.
– Розробка нової кадрової та організаційної
структури. впровадження інноваційних
технологій та послуг, орієнтованих на
читачів ВНЗ та міста. розробка символіки
та основних атрибутів бібліотеки.

Процент
виконання
роботи, що
намічається
від усієї роботи
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10

5

5

10

Познач
ка про
викона
ння
і
підписв
иконав
ця

12.2010
2.2011

3.2011
5.2011

6.2001
8.2011

9.2011
11.2011
12.2011
2.2012
3.2012
5.2012
6.2012
8.2012
5

– Розробка концепції роботи бібліотеки ВНЗ
з установами науки та культури (міською
громадськістю, різними підрозділами
університету,
міськими
установами
культури
та
освіти,
громадськими
об’єднаннями)
– Розробка цілей і задач роботи кожного
відділу науково-інформаційного центру.
Створення відкритого інформаційного
простору.
– Опробування нових методів роботи,
підвищення
кваліфікації
працівників
(проведення
лекцій
та
тренінгів).
Створення пакету рекламних матеріалів з
роботи та послуг науково-інформаційного
центру.
– Розробка
нормативно-правової
та
регламентуючої документації до роботи
НІЦ.
– Вивчення основних показників діяльності
НІЦ за умови застосування розроблених
форм та методів роботи.
– Висвітлення результатів роботи на
науково-практичних конференціях та
бібліотечних форумах.
– Звіт.
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ДЕ БУДУТЬ ВИКОРИСТАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ АБО ВЖЕ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
Результати даного дослідження насамперед будуть використані у роботі

майбутнього науково-інформаційного центру ДонНТУ, а також будуть
запропоновані до використання усім бібліотекам ВНЗ України.
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